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ORDIN
Ref: O rganizarea şi desfăşurarea exam enelor
de absolvire a gim naziului, în regim extern, sesiunea 2019

întru realizarea prevederilor Regulam entului cu privire la exam enele de
absolvire a gim naziului, aprobat prin ordinul M ECC nr. 48 din 23.01.2018 (cap.
VII, secţiunea 1,2), în scopul asigurării condiţiilor optim e pentru desfăşurarea
exam enelor de absolvire a gim naziului şi susţinerea acestora de către candidaţii
externi în sesiunea 2019, em it urm ătorul
ORDIN:
1. Se aprobă Centrul de susţinere a exam enelor de absolvire a gim naziului în regim
de externat, Liceul Teoretic Seral nr. 1 ( str. K orolenco, 1).
2. D irectorul Liceului Teoretic Seral n r.l (N. Cojocari):
2.1. va aproba com ponenţa nom inală a Com isiei instituţionale de organizare a
exam enelor de absolvire a gim naziului pentru candidaţii externi;
2.2. ya organiza'susţinerea exam enelor de absolvire a gim naziului, în regim extern,
pentru candidaţii care au atins vârsta de 16 ani şi au însuşit, în m od individual,
conţinutul curricular pentru nivelul de învăţăm ânt respectiv;
2.3. va prim i cererile (m odelul în anexă) candidaţilor pentru susţinerea exam enelor
de absolvire a gim naziului, în regim extern, în perioada 10.01.2019-15.02.2019, la
care se anexează situaţia şcolară a ultim ului an de studii şi copia actului de
identitate;
2.4. va organiza în perioada 01.03-26.04.2019, consultaţii şi susţinerea probelor de
diferenţă de program ă pentru certificarea gradului de însuşire a conţinutului
curricular la disciplinele prevăzute de Planul-cadru pentru învăţăm ântul gimnazial,
anul de studii în curs, pentru ultim a clasă de gim naziu, cu excepţia disciplinelor
Educaţia fizică şi Educaţia tehnologică;
2.5. va asigura condiţii pentru candidaţi să beneficieze de serviciile bibliotecii,
cabinetelor, laboratoarelor instituţiei de învăţăm ânt respective;

2.6. va elabora orarul probelor de diferenţă de program ă pentru certificarea
gradului de însuşire a conţinutului curricular şi va anunţa candidaţii nu mai târziu
decât cu 5 zile înainte de începutul acestora;
2.7. va asigura susţinerea, în scris, a unei probe de diferenţă de program pe zi,
păstrându-se aceste probe în arhiva instituţiei de învăţăm ânt;
2.8. va desfăşura Consiliul profesoral, care în baza rezultatelor obţinute la probele
de certificare a gradului de însuşire a conţinutului curricular la disciplinele de
studiu, decide adm iterea candidatului la exam enele de absolvire, cu condiţia că
candidatul a obţinut la toate probele de diferenţă de program ă o notă mai m are sau
egală cu „5” (cinci);
2.9. va asigura rem unerarea cadrelor didactice pentru desfăşurarea probelor de
diferenţă pentru învăţăm ântul gim nazial din fondul de salarizare a cadrelor
didactice din instituţie;
2.10. va asigura desfăşurarea exam enelor de absolvire, în regim extern,
concom itent cu exam enele de absolvire în învăţăm ântul gim nazial, conform
orarului aprobat de către M inisterul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.
3. Consiliul profesoral al Liceului Teoretic Seral n r.l va aproba decizia cu privire
la absolvirea gim naziului, în conform itate cu rezultatele exam enelor.
4. D irectorul Liceului Teoretic Seral n r.l, N. Cojocari, va consem na absolvirea în
Registrul de evidenţă şi va elibera Certificatul de studii gim naziale absolvenţilor
care au prom ovat exam enele de absolvire a gim naziului.
5. D irecţia inspecţie şcolară:
5.1. va m onitoriza procesul de organizare şi desfăşurare a exam enelor de absolvire
a gim naziului, în regim extern;
5.2. va asigura constituirea bazei de date statistice cu referire la candidaţii la
exam enele de absolvire a gim naziului, în regim extern;
5.3. va inform a directorul Liceului Teoretic Seral n r.l cu conţinutul prezentului
ordin.
6. Responsabil de realizarea prevederilor prezentului ordin se desem nează S.
Axînti, şef al direcţiei inspecţie şcolară.
7. M onitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului ordin revine dnei, V. Negrei
şef adjunct al D G ETS.

Ex.: S. A xînti, 022235272

Anexa

D oam na/D om nule director,

Sub semnatul (a)_________________________________________________
numele, prenumele
domiciliat(ă)___________________________________________________
adresa completă
telefon____________________________________

instituţia în care activează sau învaţă

rog să-mi aprobaţi înscrierea în lista candidaţilor la susţinerea, în regim de externat, a
exam enelor de absolvire a gim naziului.

La cerere anexez (bifează):
□
□
□
□

Data

Copia buletinului de identitate
Copia certificatului de căsătorie (în caz de schimbare a num elui de familie)
Situaţia academ ică în original eliberată de instituţia de învăţăm ânt
Certificat de confirm are a studiilor din instituţia de învăţăm ânt care a eliberat
documentul

Semnătura

